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Готельне і ресторанне господарство є важливим аспектом розвитку бізнесу на 

території України за рахунок створення робочих місць, збільшення національних доходів, та 

наповнення бюджету. Але без використання сучасних технологій швидке впровадження 

новітніх розробок майже неможливе. [1]. Вплив цифровізації на готельно-ресторанне 

господарство дуже помітний, оскільки саме завдяки ній полегшується процес виконання вже 

існуючих послуг і з’являються нові. 

Питання щодо цифровізації систем бухгалтерського обліку розглядали такі автори: І. 

М. Белова, Ю. І. Будовіч, М. Л. П'ятов, І. В. Спільник, М. Ю. Цивенко, Т.В. Давидюк, Н.Ю. 

Єршова, В.А. Кулик, П.О. Куцик, С.Ф. Легенчук, В.Я. Плаксієнко, М.С. Пушкар, Н.М. 

Хорунжак, Л.В. Чижевська та ін. 

З точки зору Л. Чижевської, цифровізація є передумовою глобальних соціальних 

трансформацій, що визначає сучасний шлях розвитку бізнесу і надає безпрецедентні 

можливості для того, щоб створювати цінність на основі його віртуалізації. Це логічний етап 

розвитку суспільства, що у сфері економічних відносин проявляється в концепції «Індустрія 

4.0» [2]. 

Як зазначила І.М. Назаренко у своїй роботі, четверта промислова революція 

стосується нових цифрових промислових технологій, цифрової трансформації та четвертої 

фази технологічного прогресу, що сприяє промисловому виробництву майбутнього. 

Індустрія 4.0 із інтегрованими виробничими, логістичними процесами, зростаючою 

взаємодією між роботами, людьми та потоками даних у глобальних ланцюгах створення 

вартості матиме значний вплив на всі бізнес-процеси. Якість інформації економічної системи 

при застосуванні таких технологій стане оперативнішою, більш своєчасною та точнішою, з 

різноманітною та широко інтегрованою інформацією, включаючи фінансову і нефінансову 

інформацію [3]. 

За словами Ю.Л. Мохової, цифровий сектор економіки України набуває поступової 

динаміки, адже активне залучення населення у сферу використання цифрових технологій 

позитивно впливає на популяризацію ведення бізнесу через онлайн платформи, поширення 

електронної комерції, створення інноваційного програмного забезпечення [4]. 

У концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. 

термін «цифровізація» тлумачать як «насичення фізичного світу електронно-цифровими 

пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між 

ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто 

створює кіберфізичний простір». Основна мета цифровізації полягає у досягненні цифрової 

трансформації існуючих та створенні нових галузей економіки, а також трансформації сфер 

життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. Такий приріст є можливим лише тоді, 

коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які стосуються цифровізації, будуть інтегровані, 

зокрема, в національні, регіональні, галузеві стратегії і програми розвитку [5].  

Цифровізація стимулює структурні зміни у різних секторах економіки та впливає на 

бізнес-діяльність та процеси, що ведуть до підвищення продуктивності, створення та 

інтеграції конкурентних переваг та ефективного розвитку. Ця робота покликана показати, що 

цифровізація економіки тягне у себе необхідність модернізації систем і механізмів задля 

забезпечення їх конкурентоспроможності та поліпшення управління. Дослідження 

проводиться з використанням методів теоретичного узагальнення, аналізу, синтезу, 
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порівняння та угруповання.  

Світова цифровізація та цифровізація українських підприємств та ресурсів для їх 

комфортного ведення проводиться за допомогою цифрових технологій, таких як 

електронний обмін даними, мова розширеної бізнес-звітності, великі дані, інтернет речей, 

впровадження роботизованих процесів шляхом автоматизації, штучний інтелект, 

відповідність вимогам у реальному часі, хмарні технології, блокчейн.  

Виділяють такі напрями розвитку і цифровізації підприємств: зміна системи 

бухгалтерського обліку з погляду її процедурних складових; використання нових цифрових 

форм активів, пасивів та капіталу; підвищення кваліфікації з урахуванням потреб у цифрових 

навичках [2]. 

Цифровізація є важливою складовою удосконалення сучасного суспільства, оскільки 

регулярно провокує трансформацію ведення ділових, правових, робочих стосунків та ін.  

Одним з аспектів швидкого розвитку ринку готельного і ресторанного бізнесу є саме 

цифровізація засобів його ведення. Для успішної роботи закладу необхідно відповідально 

підходити до вибору засобів цифровізації, оскільки саме їх коректне сполучення сприяє 

відсутності розбіжності інформації, правильному її зберіганню і обробці. Поєднання 

професійних навичок робітників, правильної роботи засобів обліку і аналізу даних 

підприємства, добре підібраній концепції закладу сприяє успіху ведення підприємства і його 

подальшого розвитку. Також слід зазначити, що проблемою розвитку підприємств 

готельного і ресторанного бізнесу у деяких країнах є відсутність інновацій у сфері цифрових 

технологій та цифровізації в цілому. Для успішного розвитку подальшої цифровізації 

необхідна ефективна стимулююча політика держави. Використання цифрових технологій 

для удосконалення засобів ведення обліку підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

сприяє полегшенню процедури експлуатації, а також мінімізації витрат підприємства. Окрім 

введення інноваційних технологій цифровізації також слід проводити підвищення 

кваліфікації робітників у сфері використання цифрових технологій задля їх розуміння і 

коректної роботи з новими засобами цифрового обліку на конкретному підприємстві.  

Цифровізація сприяє швидкому розвитку бізнесу в цілому, так і розвитку її 

туристичної складової, а саме готельно-ресторанного бізнесу. Вплив цифровізації на 

готельно-ресторанне господарство дуже помітний, оскільки саме завдяки ній полегшується 

процес виконання вже існуючих послуг і з’являються нові. Задля успішного розвитку 

підприємств готельно-ресторанного господарства необхідно підвищувати рівень знань 

робітників у сфері цифровізації. Цифровізація є напрямком успішного оновлення системи 

бухгалтерського обліку. Індустрія 4.0 пропонує новий потенціал для модернізації 

бухгалтерського процесу через цифровізацію та застосування нових цифрових інструментів. 
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Ще буквально три місяці тому люди жили своїм життям. Підприємства «жили своїм 

життям»: розвивалися, приносили прибуток державі та користь людям, які користувалися 

їхніми послугами. Але, на жаль, у нашій країні йде війна, яка матиме негативні наслідки не 

лише для підприємств, а й для усієї економіки України в цілому. Також буде чимало 

негативних наслідків, які впливатимуть на розвиток, функціонування та життєдіяльність 

підприємств. 

Економічні наслідки російської агресії проти України – втрати в інфраструктурі, 

об'єктах промисловості та інших суб'єктах економічної сфери, спричинені російською 

збройною агресією [1]. 

Багато підприємств знаходяться у районах, де активно ведуться бойові дії і їм 

потрібно було переїжджати у безпечніші регіони або взагалі припинити свою діяльність. 

Проте, навіть ті бізнеси, які знаходяться відносно далеко від бойових дій та обстрілів, 

страждають через проблеми з доставкою товару та нестачу сировини, тобто ведення бізнесу 

у цей скрутний для країни час значно ускладнилось.  

Навіть якщо війна закінчиться відносно скоро, не тільки люди, а й вся Україна ще 

довго приходитиме до тями після тих наслідків, які Росія наробила на нашій землі. 

За оцінками Національного Банку, під час війни економіка України втрачає 50% 

«невиробленого» ВВП. Тобто кожен тиждень коштує національній економіці понад 50 

мільярдів гривень. І це без втрат від руйнувань [2]. 

Також сьогодні маємо досить невтішну статистику щодо функціонування 

вітчизняного бізнесу:  

1. 42% підприємців припинили працювати. 

2. У великому бізнесі близько третини – призупинили роботу, але хочуть її 

відновлювати, але 1% планує закритися взагалі. 

3. У повному обсязі нині працює лише 15% малого та середнього бізнесу.  

4. Майже чверть дрібних та середніх підприємців вже повідомляє про «повну 

відсутність резервних фінансових коштів». Водночас близько третини кажуть, що їхній 

«запас міцності» – це кілька місяців. 

5. 22% мають можливість «потерпіти» місяць, перш ніж будуть змушені припинити 

роботу. Пів року і більше можуть протриматися лише 9% опитаних асоціацією BBS News 

України малих та середніх бізнесів [3]. 

Наразі чи не в найгірших умовах опинилися аграрні підприємства. Їхній бізнес 

прив’язаний до певної території, а роботи у полі (наприклад, такі як посівна) не можна 

відкласти на невизначений термін або просто перенести. 

Уже сьогодні Україна зіткнулася із продовольчою кризою – цілий ряд міст-

мільйонників заблокований російськими окупантами без можливості забезпечення поставки 

продовольства. Українська посівна цього року, звісно, відбулася, проте у менших кількостях 

ніж зазвичай, а також через брак необхідних матеріалів: насіння, паливо і засоби добрива для 

працівників [4]. А враховуючи той факт, що Україна входить у топ-5 світових експортерів 

продовольства, вже зараз увесь світ відчуває невтішні наслідки війни в Україні. 

Окрім цього чимало працівників фермерських господарств мобілізовані або 

добровільно пішли боронити нашу неньку. Через ракетні обстріли країни-агресора 

помирають мирні жителі, які могли бути підприємцями або звичайними робітниками 

вітчизняних підприємств. Певна кількість робітників надалі не зможе працювати через 
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серйозні травми або інвалідність, отримані унаслідок війни. У подальшому це може вилитись 

у серйозну проблему – нестачу кваліфікованих осіб на робочих місцях, а ще це може 

призвести до зниження функціонування та обсягів виробництва продукції. 

На момент вторгнення Російської Федерації на територію Украйни шахти припинили 

своє функціонування, а отже видобуток різних металів, вугілля та іншої сировини 

призупинено, тому підприємства, яким раніше постачалася сировина наразі залишилися без 

неї.  

Також болючих втрат зазнала вітчизняна промисловість, зокрема, металургійні 

підприємства у Маріуполі, до яких можна віднести: «Азовсталь» та «Маріупольський 

металургійний комбінат іменні Ілліча». Суттєвих втрат зазнала вітчизняна сфера послуг, 

авіаційні та морські перевезення, туризм, логістичний, фінансовий та страховий ринок. 

Через бомбардування вітчизняних підприємств чимало людей залишилися без роботи. 

Лише на «Азовсталі» працювали 10, 7 тисяч жителів, а на «Маріупольському 

металургійному комбінати іменні Ілліча» - понад 15 тисяч осіб. Ті люди, які наразі 

залишилися без роботи можуть залишитися без неї і надалі, адже іншим підприємствам не 

вигідно набирати на роботу нових працівників, через нестачу бюджету для виплат заробітної 

плати. І як наслідок цього у країні зросте рівень безробіття, що досить невтішно 

відобразиться на державній економіці. 

Отже, війна – це завжди болючий удар для економіки. Бізнес зупиняє свою діяльність, 

у бюджеті стає мало грошей, а також зростає рівень безробіття в країні. У найтяжчій ситуації 

опинилися підприємства таких сфер: аграрні підприємства, туризм, авіаційні та морські 

перевезення а також фінансовий та страховий ринок. Для вирішення проблем вітчизняного 

бізнесу потрібно найголовніше – кінець війни. Проте ми на це вплинути не можемо, а тому 

сьогодні головне завдання для українських підприємств (як малих, так і великих) – це 

зберегти свою власну справу, зосередитись на підтримці виробництва та перевезенні його у 

відносно безпечні регіони. 
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Глобалізація є найбільш масштабним та динамічним процесом у сучасних умовах - 

глобальна економіка набуває загальних та єдиних характеристик. Відповідно, трактування 

трансформацій економічного розвитку національної економіки в умовах глобалізації є 

вагомим елементом, оскільки санкціонує не лише окреслення сучасних тенденцій розвитку, а 

й позиціонування магістральних змін, які можуть створити загрозу розвитку певних країн у 

перспективі.  

За даними Національної розвідувальної ради США [1], ключовими тенденціями 

розвитку глобалізованого світу до 2035 року стане слабке економічне зростання, а отже, 

провідні економіки зіткнуться зі скороченням робочої сили та зниженням зростання 

продуктивності праці; прискорення технічного прогресу, що створить нові можливості, але 

призведе до збільшення розбіжностей між лідерами та аутсайдерами; подальше поширення 

автоматизації та штучного інтелекту, які загрожують стрімко змінити галузь, потенційно 

штовхаючи працівників із традиційними навичками та обмежуючи звичний шлях розвитку 

для бідних країн; зміни клімату, проблеми довкілля та здоров'я, які вимагатимуть більшої 

уваги та колективних дій, навіть якщо співпраця стане складнішою; зміна характеру 

конфліктів, кількість яких буде зростати через розбіжності інтересів великих держав, 

розширення терористичних загроз. 

Багатогранність та динаміка розвитку світової економіки вказують на необхідність 

системного вивчення процесів глобалізації з метою виявлення тих викликів, на які країни 

мають реагувати вже сьогодні, оскільки їхнє нехтування призведе лише до подальших 

відхилень від векторіальних тенденцій розвитку. 

Надто узагальнюючи всі існуючі трактування поняття «глобалізація», які є в науковій 

літературі, закцентуємось на тих, що відображають сутність процесів дослідження і 

дозволяють виділити ключові, суттєві характеристики саме впливу глобалізаційних процесів 

на розвиток національної економіки. 

Глобалізація як явище означає посилення взаємодії та взаємозалежності між різними 

країнами та регіонами світу у сфері економіки, політики та культури. Аналізуючи 

глобалізацію аморфно, стверджуємо, що це процес формування безкінечної взаємодії. 

Економічна глобалізація - це посилення взаємозалежності національних економік 

усього світу, зумовлене швидким зростанням руху через кордони товарів, послуг, технологій 

та капіталу [2]. 

Левітт Т. акцентує та тому що у процесі глобальної гомогенізації сучасні ринки 

розширюються для досягнення економії витрат у глобальному масштабі [3]. 

Дубницький В. визначає глобалізацію як процес підвищення ступеня 

інтернаціоналізації й інтеграції світової економіки, який здійснюється у трьох напрямках: 

через розвиток світової торгівлі товарами, послугами, об`єктами інтелектуальної власності; 

завдяки міжнародному поширенню новітніх технологій (інформаційних, комунікативних та 

ін..); за допомогою активізації руху факторів виробництва (транс націоналізація капіталу, 

інформації, робочої сили) [4]. 

За твердженям Райха С. глобалізація — це взаємопов’язана сукупність економічних 

явищ. Вони включають лібералізацію та дерегулювання ринків, приватизацію активів, 

відмову від державних функцій, поширення технологій, міжнародний розподіл виробництва 

та інтеграцію ринків капіталу [5]. 

Вашингтонська асоціація міжнародної торгівлі загалом, економічна глобалізація в 
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широкому розумінні означає зростаючу інтеграцію національних економік у всьому світі, 

зокрема через торгівлю та фінансові потоки. Економічна глобалізація охоплює торгівлю 

товарами та послугами, потоки капіталу та торгівлю активами (наприклад, валютою, 

акціями), передачу технологій та ідей, а також міжнародні потоки робочої сили або міграцію. 

[6]. 

Експерти Міжнародного валютного фонду [7], зосередившись на економічній природі 

досліджуваного явища, характеризують глобалізацію як зростаючу економічну 

взаємозалежність країн у всьому світі через збільшення міжнародного обміну товарами, 

послугами, капіталом, технологіями, знаннями, ідеї та робоча сила. 

Таким чином, глобалізація як процес уніфікації соціально-економічних і політичних 

процесів у своєму розвитку ставить перед окремими країнами нові завдання. Інші форми 

глобалізації торкаються навіть тих країн, які економічно менш глобалізовані, а тому їх 

успішний розвиток значною мірою залежить від здатності адекватно реагувати на постійно 

виникаючі виклики. 

Отже, можемо зробити висновки, що економічна глобалізація - це багатогранне та 

різновекторне поняття, яке охоплює процес абсолютної інтеграції між державами. 

Економічна глобалізація характеризується розширенням, поглибленням та прискоренням 

взаємодії у світовому просторі. Безперечно, глобалізація суттєво впливає на структуру 

світової економіки як взаємопов'язаної системи. 
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Конкурентоспроможність організації як об’єкту правління є сукупністю 

взаємопов’язаних елементів, спрямованих на забезпечення сильних конкурентних шляхів, 

підтримання існуючих і створення нових конкурентних переваг. В Україні відбувається 

посилення конкуренції, внаслідок чого керівники організацій знаходяться в постійному 

пошуку нових (адекватних умовам конкуренції) інструментів управління 

конкурентоспроможністю підприємства, що і зумовлює актуальність вивчення цієї 

проблеми. 

Слід назначити, що одним із найдієвіших засобів забезпечення 

конкурентоспроможності є система управління конкурентоспроможністю. Дослідженням 

даної проблеми займалося багато вчених таких як Ф. Котлер, М. Портер, Р. Фатхудінов, 

Г.Азоєв, В. Дикань, Т. Маслова, Л. Піддубна, Е. Сапронова, Г. Скудар, В. Холод, В. 

Шинкаренко, Л. Шевченко та багато інших. У наукових працях та практичних рекомендаціях 

дослідників висвітлено різні методичні підходи до управління конкурентоспроможністю 

продукції. Про те існують питання у цій сфері, що потребують подальшого дослідження та 

вивчення [1]. 

Метою проведення дослідження є поглиблення теоретичних і методичних положень 

щодо інструментів управління конкурентоспроможністю потенціалу. 

Сьогодні підприємства, організації знаходяться в середовищі, яке постійно 

змінюється. У періоди корінних структурних перетворень можуть утримати позиції тільки ті 

організації, які вчасно передбачають тенденції змін і миттєво пристосовуються до них, 

використовуючи можливості і шанси середовища свого функціонування [2]. Конкуренція є 

досить тонким та гнучким поняттям. В умовах скорочення попиту на товар або послугу 

найбільших труднощів зазнають виробники неякісної продукції, неефективні підприємства. 

При всій масштабності конкурентної боротьби виграє той, хто аналізує і бореться за свої 

конкурентні позиції. Однією з головних причин сучасної низької конкурентоспроможності 

українських товарів та послуг є неспроможність вітчизняних підприємств відстоювати та 

розширювати частку ринку, просувати товари та задовольняти інтереси споживача у повній 

мірі. Крім того важливою проблемою стає кількісна оцінка рівня конкурентоспроможності 

товару і управління нею, так як це досить трудомісткий, інтегрований процес, що 

складається із взаємопов’язаних складових і від якого залежить конкурентоспроможність 

всього підприємства. 

Складність управління конкурентоспроможністю підприємства полягає у тому, що 

немає достатньої кількості теоретичних і практичних методик досягнення та підтримання 

позицій конкурентоспроможності підприємства. 

Управління конкурентоспроможністю не еквівалентне всій діяльності організації з 

досягнення кінцевих цілей, а включає в себе ті функції, що пов’язані з розробкою і 

реалізацією стратегії конкуренції, стимулюванням до реалізації, цільовою орієнтацією різних 

видів діяльності. Досягнення конкурентоспроможності є стратегічною ціллю діяльності 

організацій в умовах європейського ринку, для досягнення якого необхідна консолідація всіх 

підрозділів і ланок системи управління підприємства. 

Конкурентоспроможність підприємства в загальній класифікації об’єктів управління 

можна віднести до функціональних (на відміну від виробничих і структурних), які вимагають 

розробки спеціального механізму управління [2]. 
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Існують різні підходи до забезпечення конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства, але метод програмно-цільового управління, є одним з найбільш продуктивних, 

оскільки він має комплексний характер та реалізується через низку проектів. Впровадження 

цього методу управління потребує насамперед визначення умов забезпечення 

конкурентоспроможності та узгодження їх з особливостями програмно-цільового 

управління, а також комплексного підходу до розробки потенціалу інноваційного розвитку. 

Для цього слід вирішити такі завдання: 

– дослідження стану та тенденцій розвитку ринку; 

– оцінки тренду змін навколишнього середовища (зокрема – науково-технологічних 

нововведень); 

– оцінка поведінки конкурентів та напрямів формування; 

– формування інноваційної політики самого підприємства (технологічні та 

управлінські інновації); 

– формування потенціалу підприємства, який дозволяє вирішувати завдання 

інноваційної політики підприємства; 

– функціонування підприємства за умов пріоритетного забезпечення високої якості 

послуг. 

Розробка, впровадження та функціонування комплексної системи управління 

конкурентоспроможністю потенціалу є управлінською інновацією та необхідною умовою 

розвитку потенціалу підприємства [3]. 

Залежно від ситуації в галузі кожне підприємство визначає для себе напрями 

підвищення конкурентоспроможності, інструменти та відповідну конкурентну стратегію. 

Вітчизняні вчені обґрунтовують такі напрями підвищення конкурентоспроможності 

підприємства з урахуванням особливостей сучасного вітчизняного ринку [4]: 

– впровадження інноваційної політики підприємства, яка визначає можливість 

підприємства конкурувати не тільки на внутрішньому, а й на зовнішніх ринках; 

– наявність кваліфікованих трудових ресурсів, що відповідають вимогам 

міжнародного ринку праці; 

– система управління якістю на підприємстві; 

– безперервне вдосконалення реалізованої на внутрішньому ринку продукції 

національних виробників і розширення їх діяльності на міжнародному ринку [5]. 

Таким чином, для визначення напрямів підвищення конкурентоспроможності 

підприємств необхідно вирішити такі завдання: визначити найбільш чутливі для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства чинники; розмежувати поняття конкурентної позиції 

та конкурентоспроможності, зокрема за характером оцінки та часовими параметрами цих 

двох категорій; використати системний підхід до формування напрямів підвищення 

конкурентоспроможності; визначити обмежену групу якісних та кількісних чинників впливу 

на підвищення конкурентоспроможності; розробити науковий підхід до оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, використавши математичний апарат оптимізації 

кількісних показників конкурентної позиції та структурно-логічний механізм оцінки якісних 

факторів; окреслити можливі пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності за 

результатами визначення вагомих факторів оцінки конкурентоспроможності підприємства; 

визначити інструменти підвищення конкурентоспроможності підприємства; відповідно до 

обраних напрямів підвищення конкурентоспроможності визначити систему заходів 

підприємства [5]. 

Акцентуємо, що ці напрями визначаються для кожного підприємства індивідуально, 

залежно від конкурентної позиції, рівня конкурентного потенціалу, конкурентної поведінки 

та стратегії, конкурентного середовища тощо. 

Принципово важливим під час визначення напрямів підвищення 

конкурентоспроможності підприємств є всебічне дослідження резервів зростання. 

Підтримуючи таку позицію, деякі вчені розглядають резерви як невикористані можливості 
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підприємства, які сприяють скороченню витрат живої та уречевленої праці на самому 

виробництві із максимальним використанням усього комплексу умов діяльності на 

конкретному ринку для підвищення конкурентоспроможності і прибутковості підприємства 

[4]. 

Система заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств має 

реалізуватися через такий комплекс інструментів, як: моніторинг конкурентного середовища; 

діагностика споживачів послуг та продуктів та їх запитів, як реальних, так і потенційних; 

забезпечення формування попиту і різного роду матеріальних стимулів, спрямованих на 

споживачів, агентів і конкретних продавців; забезпечення цінової політики, що полягає в 

плануванні систем і рівнів цін на послуги; управління маркетинговою діяльністю; оцінка 

ризиків і прибутків, ефективності управлінських рішень; упровадження системи сервісного 

обслуговування; впровадження системи контролю всіх бізнес-ланцюгів; контроль 

професійних якостей, компетентності персоналу, особливо з яким контактує потенційний 

споживач чи покупець; створення сприятливого іміджу, вдосконалення інформаційної 

наповненості рекламних звернень, а також інформативності сайтів в мережі Інтернет [1–6]. 

Аналізуючи вище викладене, можна зробити такі висновки: 

Аналіз особливостей управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства 

показав, що сучасне підприємство, яке функціонує в умовах європейських ринкових 

відносин, як один із основних механізмів забезпечення своєї життєдіяльності, повинне 

використовувати системне стратегічне управління конкурентоспроможністю, сутність якого 

полягає в розробленні стратегії та довготермінової програми дій для досягнення цілей і 

вирішення завдань щодо підтримання або підвищення конкурентоспроможності з 

використанням обмеженого обсягу ресурсів у певній ринковій ситуації. 

Потенційні можливості організацій і є головним у конкурентній боротьбі, в якій 

перемагає той, хто має більший потенціал до росту, до завоювання різних ринків, до 

агресивного наступу, до маневрування на ринку [1]. 

Визначення основних напрямів та інструментів підвищення конкурентоспроможності 

потенціалу підприємств, що опираються на комплексну концепцію, та розроблення системи 

заходів, необхідних для підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних 

умовах, виходячи зі специфіки їх функціонування та особливостей поточної ринкової 

ситуації є запорукою успішного конкурентоспроможного розвитку підприємств. Такий 

підхід характерний для досконалих динамічних ринків з інтенсивною конкуренцією на 

відміну від умов витратної економіки, коли менеджмент підприємств зорієнтував свої 

зусилля переважно на задоволення потреб виробництва для зниження витрат. 
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Для сучасного етапу соціально-економічного розвитку характерні такі проблеми в 

соціальній сфері, як безробіття, скорочення тривалості життя, диференціація доходів різних 

груп населення, погіршення соціальної захищеності, високі освітні стандарти, охорона 

здоров’я, екологія тощо, котрі обумовлені тенденціями глобалізації, й вимагають нових 

підходів до аналізу соціальних інновацій, котрі сприятимуть якісному їх розв’язуванню з 

позиції економічної ефективності та з урахуванням національних особливостей. Адже 

інноваціями стають тільки такі нові ідеї, котрі отримують «суспільне схвалення», визнання, 

інтегруються у культурне середовище й протягом певного часу стають його органічними 

складовими [1].  

Технологічні інновації, що виступали основою економічного зростання протягом 

попередніх століть і котрі призвели до соціальних змін та актуалізації соціальних проблем, 

на сьогодні відходять на другий план. Тому саме соціальні інновації виступають фактором 

модернізації та ефективного розвитку економіки Україні.  

На сьогодні концепція соціальних інновацій займає важливе місце в економічній 

політиці розвинених країн, в Україні вона тільки починає актуалізуватися й асоціюється з 

такими категоріями, як державно-приватне партнерство, корпоративна соціальна 

відповідальність, соціальне підприємництво. 

Соціальна інновація як явище, відмінне від технологічної інновації, почала 

аналізуватися лише наприкінці ХХ століття. Сам термін «інновація» було введено в 

науковий обіг на початку ХХ ст. Йозефом Шумпетером і означав зміни з метою 

впровадження та використання нових видів споживчих товарів, нових виробництв, 

транспортних засобів, ринків та форм організації у промисловості. Розвиваючи його ідеї, 

Саймон Кузнєц виділив поняття «епохальних інновацій», що призводять до глибоких 

трансформацій у суспільстві та знаменують перехід до нового технологічного чи 

економічного способу виробництва [2].  

Першим і важливим фактором актуалізації соціальних інновацій виступає саме 

технологічне зростання. Технологічні інновації природним чином змінювали відносини між 

суб’єктами суспільства й вимагали нових рішень щодо виробництва, розподілу та 

споживання. Супутні їм трансформації та конфлікти стимулювали структурні зміни, правові 

та інституційні нововведення, і з прискоренням науково-технічного прогресу потреба у них 

лише зростала. 

Соціальні інновації пронизують всі рівні розвитку суспільства і, на відміну від 

інновацій технологічного характеру, в найбільшій мірі, що реалізуються в комерційному 

секторі, активно застосовуються як на рівні держави та регіонів, так і в комерційному, 

некомерційному секторах і на рівні локальних неформальних спільнот. 

Другим фактором – каталізатором соціальних інновацій є збільшення чисельності 

населення. Становлення держави як основного суб’єкта врегулювання соціальних відносин 

та задоволення суспільних потреб було найбільшою соціальною інновацією. Проте 

збільшення чисельності населення й обумовлена ним еволюція держави та поступова зміна її 

функцій і ролі призвели до постійного розширення соціальних проблем, котрі вийшли за 

рамки компетенції урядів.  

Зростання кількості та глибини соціальних проблем призвели до переоцінки 

цінностей щодо суспільних потреб та норм поведінки, до активного включення всіх 

учасників суспільного розвитку до розв’язання глобальних проблем. Як показала практика 
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функціонування сучасного публічного сектора, чим більш включеним у процес формування 

комфортного соціального середовища є індивід, тим більше він задоволений результатом. 

Саме в цьому плані найбільш активно здійснюються соціальні інновації. Тому суспільство, 

бізнес та державні структури на сучасному етапі розвитку консолідують зусилля та 

виступають як рівноправні учасники соціально-інноваційного процесу. Як нова модель 

взаємодії громадянського суспільства з державою, соціальні інновації підвищують здатність 

населення до самоорганізації та дії.  

У сферу активного впливу соціальних інновацій в наш час потрапляють найбільш 

гострі проблеми соціального простору, такі, як: демографія, міграція, старіння населення; 

довкілля, вода, енергія, зміни клімату; нерівність доступу до інформації; бідність, соціальна 

диференціація, безробіття; охорона здоров’я, нерівність доступу до послуг захисту здоров’я; 

освіта, культурна дифузія, міжкультурний діалог. 

Основними результатами соціальних інновацій є: 

 продукти (наприклад, допоміжні технології для інвалідів); 

 послуги (наприклад, мобільний банк); 

 процеси (наприклад, краудсорсинг); 

 ринки (наприклад, банки часу); 

 організаційні форми (наприклад, коворкінг); 

 спільноти (наприклад, «зелені»); 

 бізнес-моделі (наприклад, соціальний франчайзинг). 

При цьому успіх соціальних інновацій безпосередньо залежить від участі суспільства 

у вирішенні зазначених проблем.  

Низька громадська активність призводить до відсутності життєздатних соціальних 

інновацій, як і відсутність державної підтримки у цій сфері призводить до непередбачуваних 

подій, і лише поєднання суспільної активності та державної політики створює ідеальне 

середовище для їх розвитку. 

Третім важливим фактором, що спричинив зростання ролі соціальних інновацій, стала 

глобалізація. В умовах, коли межі між суспільствами стають більш проникними, зникають 

політичні, транспортні, культурні, мовні бар’єри, соціальні інновації отримують потужній 

поштовх для розвитку та зростання. Найбільш глибока хвиля глобалізації, що почалася з 

1990-х рр., призвела до безпрецедентної інтеграції світової фінансової системи, зростання 

об’ємів міжнародної торгівлі, іноземних інвестицій, комунікацій, різноманітних 

міжнародних проектів. І, оскільки глобалізація сприяє міжкультурному спілкуванню, 

можливостям підтримки всього нового на міжнародному рівні, вона стає важливим 

чинником появи та розповсюдження інновацій. 

Проте, крім стимулюючої функції, що прискорює обмін ідеями, глобалізація створює 

й нові виклики, загострюючи проблеми міграції, національної самоідентифікації та 

міжнаціональних конфліктів, проблеми витоку мізків та капіталів, захисту культурної 

спадщини, диференціації населення окремих країн та макрорегіонів, екологічні проблеми. 

Отже, поглиблення процесів глобалізації створює все більший соціальний контекст, 

що вимагає нових способів вирішення суспільних проблем, тобто впровадження соціальних 

інновацій. І тому в умовах економічної нестабільності в Україні саме соціальні інновації 

повинні стати пріоритетом розвитку й головним джерелом подолання кризи. 
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Вихідний задум (концепцію) намічає місце конкретної бізнес-групи (БГ) в нинішніх 

господарських умовах України та її роль у перспективі. Каталізатором формування такого 

роду задуму можуть бути різні обставини дестабілізація сформованих господарських 

зв’язків, що порушує потокове виробництво; загроза витіснення з ринку існуючими 

великими господарськими структурами, перш за все, зарубіжними; наявність інвестиційного 

проекту, що вимагає об’єднання ресурсів багатьох підприємств; перспективні технологічні 

розробки, маркетингова інформація про їх майбутні ринкові «ніши» тощо. 

Складність кількісного аналізу інтеграційних чинників, дефіцит і неточність 

інформації не дають впевненості у виявленні вад вихідного задуму БГ в ході його деталізації. 

Тим важливіше опрацювання цього задуму на концептуальному рівні [1]. 

Якість концепції БГ багато в чому визначається тим, наскільки збалансована в ній 

увага до потокових і перспективних проблем. Як крен у бік оперативних завдань, так і 

витіснення їх на задній план дозволяють засумніватися в долготривалій життєздатності такої 

фінансово-промислової групи. Основа концепцій БГ - стратегічний задум її розвитку, що 

намічає інвестиційні пріоритети та джерела інвестицій. Найбільш докладним з перших 

проектів фінансово-промислових груп можна виділити наступну тенденцію в стратегічних 

задумах ініціаторів БГ. 

На першому етапі використання вже наявних потужностей для виробництва 

рентабельної, продукції, яка легко реалізується. Здійснення різних, в тому числі, 

непрофільних для групи проектів, що передбачають активні комерційні, банківські, фондові, 

страхові види діяльності.  

На другому етапі перехід до реалізації капіталомістких і довготривалих проектів, що 

забезпечують технологічне оновлення виробництва, освоєння конкурентноспроможних на 

внутрішньому і зовнішньому ринках видів продукції. 

В межах початкового задуму здійснюються попередні намітки складу бізнес-групи, її 

організаційно-господарської форми. Тут великий вплив лідерів БГ. В умовах організаційно-

господарських негараздів, необробленості механізмів узгодження інтересів, реалізація 

задуму як ніколи залежить від нявності в створеній групі авторитетних лідерів. 

Послідовне зіставлення варіантів перетворює обгрунтування проекту БГ в 

інтернативний процес. У ході цього процесу допустиме коригування списку намічених 

учасників БГ, цілей та форм об’єднання ними своїх ресурсів [2]. 

При зіставленні варіантів складу БГ повинні враховуватися діючи обмеження, частина 

з яких носить характер категоричної заборони, частина-потребує узгодження. 

Цикл, відповідний опрацювання одного ескізного варіанта БГможе бути зображення у 

вигляді блок-схеми (рис.1). На представленій нижче блок-схемі не виділено в явному вигляді 

облік чинників ризику і невизначеності. Ці чинники повинні прийматися до уваги і в 

організаційно-господарському обгрунтуванні проекту БГ і при розрахунку показників 

ефективності [3]. 

Запропонована схема була використана у консалтинговому проекті створення бізнес-

групи на основі ТОВ «ПрТК Шабо»(Одеська область). 

 

  

  



Секція 4. Моделі формування та організації новітніх економічних систем в умовах трансформаційних перетворень  

131 

 
Рисунок 1 – Блок-схема розробки варіантів побудови бізнес-групи 
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Сьогодні бізнес значно розширює свої межі, виходячи на нові рівні та 

використовуючи новітні технології віртуальної та змішаної реальності. Віртуальні активи, 

зобов’язання, товари та ринки сьогодні вже постають інструментами досягнення бізнес цілей 

компанії. Реальні ринки і товари все частіше функціонують у віртуальному просторі та 

інтернет-середовищі. Цифровізація економіки та життя суспільства призводить до 

необхідності використання нових технологій управління, які ґрунтуються на масштабних 

масивах даних, потужних інформаційних потоках, формування, систематизація і 

інтерпретація яких покликана забезпечити система обліково-аналітичної підтримки бізнесу. 

Цифровий менеджмент вже не э технологіями майбутнього. Такі інструменти 

управління активно використовуються у зарубіжній практиці управління та у практиці 

провідних українських компаній. Високо динамічні зміни факторів бізнес середовища 

постають тим стимулом, причиною та мотивом, які спонукають менеджмент компаній 

вживати проактивних інструментів щодо реалізації поточних і стратегічних цілей 

управління. Одним з таких інструментів постає цифровий менеджмент. На відміну від 

традиційної практики управління, цифровий менеджмент відрізняється сукупність ознак, які 

на даний час постають визначальними для забезпечення успіху компанії на ринку: лідерство, 

сучасні технології комунікацій (в т.ч. й у віртуальному та цифровому просторі), висока 

ступінь адаптивності управління, цифрова грамотність, людиноцентризм та командна 

робота, високий рівень відповідальності та готовність до постійного процесу навчання [1].  

Разом з тим, цифровий менеджмент для багатьох аграрних компаній України сьогодні 

постає інноваціями, характерні для управлінського процесу переважно крупних 

агрохолдингів. Для успішної реалізації цієї моделі агроменеджменту у вітчизняній практиці 

актуальними є дотримання декількох ключових передумов: 1) зміна корпоративної культури 

та бізнес-мислення управлінців і персоналу агрокомпанії; 2) високий рівень програмного 

забезпечення управління агропроектами на засадах он-лайн платформ управління; 3) 

активний коучинг персоналу, зміна філософії управління та підвищення рівня корпоративної 

культури; 4) дієва система внутрішнього контролю та обернений зв'язок зі всіма 

компонентами системи управління. 

Як свідчать зарубіжні експерти, цифрова трансформація системи управління формує 

додаткові переваги для бізнеса: 1) підвищення ефективності та продуктивності за рахунок 

оптимізації операцій; 2) краще управління ресурсами за рахунок сучасних Е-архітектур, 

призначених для консолідації інформаційних потоків; 3) нарощування потенціалу швидкої 

адаптивності і маневреності до ринкових змін та факторів бізнес-середовища; 4) досягнення 

ефекту масштабної організаційної гнучкості; 5) підвищення результативності 

комунікаційних технологій із клієнтами компанії; 6) створення інформаційної платформи для 

впровадження інновацій; 7) формування кумулятивного бізнес-ефекту та покращення 

фінансових показників діяльності компанії [2].  

З точки зору обліково-аналітичної підтримки цифрового агроменеджменту головним 

завданням постає оперативне і точне формування, інтерпретація та використання 

інформаційного базису, які визначаються високою швидкістю, масштабністю, доступністю. 

Характерними ознаками постають поєднання фінансових і нефінансових даних, широкий 

масштаб прогнозної аналітики, інформації для оцінки ризиків, візуалізація даних, додаткові 

зручні можливості для контролю і аудиту.  
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Рисунок 1 – Переваги цифрових трансформацій для системи менеджменту агрокомпанії 

 

Цифрові платформи бізнес даних формуються з урахуванням принципів підвищення 

рівня прозорості, доступності, надійності та безпеки інформації про компанію. Серед 

інструментів системи обліково-аналітичної підтримки цифрового агроменеджменту сьогодні 

вже працюють: спеціалізовані software-сервіси, хмарний облік, он-лайн платформи 

бухгалтерського обліку (Wave, Quick-Book, Fresh-Book тощо), штучний інтелект, блок-чейн в 

обліку, спільні он-лайн платформи для бізнесу та органів державного контролю, мобільних 

програм бухгалтерського обліку і фінансової звітності та ін. Активна інтеграція, формування 

єдиного економічного простору, спільних завдань соціально-економічного розвитку у межах 

Європростору також постає аргументом для використання цифрового обліково-аналітичного 

забезпечення агроменеджменту. Нові виклики і вимоги сьогодні формуються у просторі 

реалізації єдиної стратегії сталого розвитку, де ключове місце займає аграрна сфера та 

сільських території. Створення і доступ до єдиного інформаційного базису у контексті 

виконання завдань сталого розвитку сприятиме економії ресурсів, часу та зусиль всіх 

соціально відповідальних учасників агробізнесу та провайдерів концепції сталого розвитку 

на всіх рівня господарського і територіального управління.  
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В теперішній час для організації управління частками державної власності в Україні 

функціонує система, яка заснована на трастовому методі через уповноважених осіб (УО). 

Частка державного майна доручається так званій уповноваженій особі, яка може бути 

юридичною чи фізичною особою, на конкурсній основі, через заключення договору-

доручення. УО надаються повноваження юридичного власника частки державного майна. З 

боку держави при заключенні договору-доручення виступав Фонд Державного Майна 

України (ФДМУ), під контролем якого знаходились усі функції з організації управління 

частками державного майна. Механізм організації управління держчасткою здійснювався за 

такою схемою: завдання для УО з питань управління пакетом акцій розроблялося у 

відповідному органі державної виконавчої влади та спрямовувалися до ФДМУ, який доводив 

це завдання до УО. Оперативне координування, прийом звітів УО, та, фактично, оперативна 

робота з УО також доручалася ФДМУ. При призначенні УО дозволялось одночасне 

доручення на управління декількома пакетами акцій. У 1997 році ця система була 

удосконалена відносно деяких аспектів щодо роботи з УО. Головними особливостями при 

цьому стали додаткові умови призначення УО: по перше, необхідність внесення застави у 

розмірі 10% вартості держпакету акцій, та по друге, визначення винагороди УО за рахунок 

доходу від дивідендів. В результаті проведення наукового аналізу автором були зроблені такі 

висновки про організацію діючої системи [1-2]: 

 запропонована система забезпечує обмежену реалізацію державних інтересів в разі, 

коли держпакет не містить контрольного, при тому, що світова практика має методи 

гарантування проведення інтересів суб’єкту, доля якого не встановлює контрольного пакету;  

 система не забезпечує принцип комплексності управління, так як вона передбачає 

тільки стратегічне управління через проведення рішень на загальних зборах. УО не 

вмінюється в обов’язок входити до виконавчого органу, бути його головою забороняється 

законом, а у випадку, коли УО доручується декілька пакетів (що є, практично, широким 

явищем на практиці), ця можливість не реалізується фізично. Відсутність участі 

представника держави у оперативному управлінні не гарантує якості реалізації державних 

інтересів, так як вони фактично здійснюються суб’єктами, які не зацікавлені в якісної 

реалізації інтересів держави (виконавчі органи АТ);  

 механізм організації державного управління за схемою: відповідний виконавчий 

орган - ФДМУ-УО був потенційно неефективною схемою організації управління, яка не має 

“зворотного зв’язку”, так як не передбачалася звітність УО перед відповідним держорганом - 

розробником завдання;  

 відсутність участі УО в виконавчих органах обумовлює неефективність 

апеляційного механізму організації управління, так як у випадку незадовільного виконання 

державних інтересів УО не може оперативно коректувати цей процес, а повинна скликати 

загальні збори, що є досить важкою та оперативно не реалізуємою процедурою; 

 функції організації управління частками державного майна були доручені ФДМУ - 

організації, яка потенційно не призначена для цієї мети; 

 в системі не диференцується та не обмежується кількість та склад пакетів при 

одночасному дорученні; 

 в системі недостатньо глибоко передбачені заходи щодо захисту від ризиків при 

дорученні управління держпакетами акцій приватним юридичним особам. 

Щодо діяльності УО, то автором були встановлені такі негативні фактори: 
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 відсутність механізму ефективного матеріального стимулювання праці УО. Однією 

із причин незадовільної роботи УО, на нашу думку, є той факт, що праця УО погано 

стимулювалась матеріально. Це сталося тому, що поняття матеріального стимулювання УО у 

законі кваліфікувалося як “винагорода”, а не як “оплата праці”. У зв’язку із цим, що поняття 

“винагорода” розуміється як премія за екстраординарні дії, а також з тим, що ніяк не 

визначався розмір цієї “винагороди” та джерело ії виплати, відповідальні структури, 

практично, не мали підстав для оплати звичайної праці УО, що і сталося на практиці. Другий 

пакет регламентуючих документів, в якому матеріальне стимулювання визначається як 

процент від дивідендів по держпакету, також не вирішує кардинально цього питання. По-

перше, кваліфікування матеріального стимулювання праці також залишається як 

“винагорода”. По-друге, виключно прогресивна форма оплати праці, якою є запропонована, 

виправдовується тільки у випадках прибуткових підприємств, однак, враховуючи те, що 

переважна більшість промислових підприємств є збитковими чи простоюючими, праця УО 

по виведенню АТ із кризи фактично ніяк не буде стимулюватися; 

 негативна ситуація “двовладдя” між УО та головою правління, яка призначається 

державою у випадку державного контрольного пакету, що обумовлює колізії в схемі 

організації управління та перетиняє нормальній ефективній роботі. 

На підставі теоретичного аналізу та аналізу практичного функціонування системи 

організації управління частками держвластності автор робить висновки про її ефективність. 

Стан справ у ДПП є досить складним та продовжує погіршуватися. В ітозі, нами були 

встановлені такі причини неефективності існуючої системи організації управління частками 

державного майна: cистема не передбачає достатню забезпеченість реалізації державних 

інтересів при корпоративному управлінні; існуюча система не забезпечує комплексності 

управління, так як вона передбачає реалізацію тільки стратегічного управління. Згідно з 

найсучаснішими поглядами на роль держави у ринкових умовах (позиції та думки провідних 

світових економістів-риночників Леонтьєва, Тобана, Клейна та ряду українських та 

російських вчених) вона повинна брати активну участь у управлінні своїм майном; функції 

управління частками держмайна були делеговані ФДМУ - організації, яка потенційно для 

цього не призначена; неефективність схеми реалізації державної політики на рівні 

підприємства та на рівні державних органів управління: неефективність апеляційно-

коректуючого механізму через відсутність УО у виконавчих органах АТ, та потенційно 

нееффективна схема основної державної координації діяльності УО, яка не має зворотного 

зв’язку; відсутність механізму ефективного матеріального стимулювання праці УО; 

негативна ситуація “двовладдя” між УО та головою правління, у випадку державного 

контрольного пакету; необмеженість кількості пакетів при одночасному дорученні 

державних пакетів акцій одній особі, наслідком чого є формальність та незадовільність у 

роботі УО; 10% застава вартості держпакету, як умови для призначення УО, фактично 

зводять на нівець процес призначення УО, тому що у загальному випадку вартість цієї 

застави є досить великою сумою для внеску з боку юридичної особи (банку, холдингу), а для 

фізичної особи внесення застави є практично нереальною справою; у системі недостатньо 

глибоко передбачені заходи щодо захисту від ризиків для державної власності при дорученні 

управління держпакетами акцій приватним юридичним особам. 
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З 24 лютого 2022 року Україна живе в новій реальності масштабного вторгнення 

російських військ на нашу територію. Реалії сьогодення характеризуються запеклими боями 

з військовими формуваннями агресора, масштабними руйнуваннями важливих військових та 

інфраструктурних об’єктів, навіть цілих міст, значною міграцією населення за кордон або в 

західні регіони країни, масштабною мобілізацією, евакуацією промислових підприємств на 

більш безпечні території, збільшенням рівня безробіття, введенням певних обмежень 

воєнного стану, порушенням функціонування логістики тощо. Вже звичними для всіх 

мешканців Україні стали комендантська година, блокпости, повітряні тривоги. 

В умовах збільшення інтенсивності праці вкрай актуальними стають питання щодо 

змін у системі мотивації персоналу у воєнний стан. Публікацій в літературі та мережі 

Інтернет за цією тематикою майже немає, що пояснюється тим, що воєнний стан на всій 

території країни є надзвичайною подією, яка сталася нещодавно. Саме тому зараз керівникам 

підприємств необхідно провести зміни в системі мотивації працівників з метою забезпечення 

більш ефективного виконання поставлених задач воєнного часу для досягнення спільного 

результату [1]. 

На період дії воєнного стану в Україні внесені ряд змін у трудове законодавство, 

зокрема нормальна тривалість робочого тижня встановлена на рівні 60 годин (при 

скороченому робочому часі – 50 годин), при цьому час початку і закінчення роботи (зміни) 

визначається виключно роботодавцем; відміняються обмеження на притягання окремих 

категорій робітників до окремих видів робіт, наприклад, жінок до важких робіт, роботи у 

нічний час; відміняються норми щодо тривалості роботи напередодні свят, норми щодо 

святкових та неробочих днях, відміняються відпустки працівників тощо. Всі ці зміни 

спрямовані, насамперед, на переведення економіки країни на «військові рейки», 

забезпеченням Збройних сил України, Національної гвардії, Сил територіальної оборони та 

інших військових формувань необхідним для перемоги. Можливо стверджувати, що відомий 

нам лозунг часів Другої світової війни «Все для фронту, все для перемоги!» у теперішній час 

працює і в України. 

Мотивація персоналу підприємства – це тема, якій останні 2 роки приділяють дедалі 

більшу увагу, з початку пандемії COVID-19 у 2020 році, особливо в сьогоднішніх умовах 

повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Очевидно, що 

стабільне функціонування та конкурентоспроможність будь-якої компанії чи виробничого 

підприємства забезпечують її співробітники, і керівники чудово розуміють, що люди, які 

перебувають у їхньому підпорядкуванні – це їхня головна перевага, головний конкурентний 

капітал. Ефективна робота персоналу сприяє просуванню компанії на якісному рівні та 

покращенню позицій у бізнес-середовищі незалежно від зовнішніх та внутрішніх 

непередбачуваних обставин [2].  

Маючи у своєму арсеналі лише високі заробітні плати та грошові заохочення, 

підприємство не здатне підтримати якісну працю свого персоналу. Нематеріальна мотивація 

грає не останню роль і набуває все більш важливого значення в наш час. Поряд з гідною 

заробітною платою наразі стоять потреби у почутті корисності Батьківщині, важливості своєї 

праці у скрутний для України час, а також власної самореалізації, підвищення престижу, та 

більш-менш приємний психологічний клімат наскільки це зараз можливо у колективі. 

Одним із перших мотиваційних факторів персоналу в умовах війни стає патріотизм 

громадян України і бажання працювати заради перемоги, що є певним самомотивуванням. І 
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слід зазначити, що зараз це набагато більш дієва мотивація, ніж почесні грамоти, дошки 

пошани та подяки. Для того, щоб ефективно використовувати цей внутрішній поклик 

працівників, керівники підприємств повинні всіляко інформувати працівників про те, 

наскільки важлива та чи інша продукція підприємства для цілей безпеки і оборони, або для 

цілей забезпечення життєдіяльності населення, тобто показувати вклад кожного працівника у 

загальну національну перемогу. Окремо потрібно зазначити, що для працівників оборонно-

промислових заводів та підприємств, таких як «Арсенал» (Київ), «Оріон» (Тернопіль), 

«Телекарт-Прилад» (Одеса), потужним мотиваційним фактором є безмежний внесок в 

загальну мету перемоги – кожен кваліфікований працівник таких підприємств приносить 

максимальну користь країні у скрутний час на своєму «фронті» [3].  

В умовах значного збільшення рівня безробіття в Україні, найважливішими 

мотиваційними факторами, крім зазначеного «патріотизму» стають: 

− стабільна робота та своєчасна виплата заробітної плати; 

− врахування підвищеного рівню стресу у працівників; 

− у зв’язку із загальною мобілізацією в Україні на виробничих підприємствах змушені 

набирати нових працівників, переважно, жінок; 

− відсутність досвіду, або знання міста/регіону у нових працівників, складності 

встановлення міжлюдських відносин в нових робочих колективах; 

− причетність підприємства та усього персоналу до волонтерського руху. 

Отже, враховуючи усі сьогоденні обставини в Україні, керівникам підприємств 

необхідно провести зміни в системі мотивації працівників з метою забезпечення більш 

ефективного виконання задач воєнного часу з урахуванням базових фізіологічних потреб, 

стабільності робочого місця та виплат заробітної плати, психологічного стану працівників, 

почуття патріотизму та важливості власного внеску в загальну національну боротьбу.  
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